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Pokud se vám INFOlisty nezobrazují správně, klikněte ZDE.

Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou nové aktualizované vydání čtrnáctideníku INFOlisty.
Budeme vám přinášet informace o studiu, práci, soutěžích, volnočasových
aktivitách a další zajímavosti, které by vám neměly uniknout.

V úterý 26. ledna a ve středu 27. ledna 2016 se bude konat mezinárodní veletrh
pomaturitního a dalšího vzdělávání Gaudeamus Praha. Na veletrhu se setkáte se
zástupci univerzit, vysokých škol, mezinárodních organizací a dalších společností, které
nabízejí vzdělání, anebo aktivity a produkty se vzděláním spojené.

Od 1. ledna 2016 začaly platit novelizované zákony o cestovních dokladech a
občanských průkazech. Podrobnosti naleznete na www.nicm.cz/zmenyuvydavani
osobnichdokladuvroce2016.
Festivalová atmosféra, neformální aktivity, důraz na zážitky a opravdový kontakt mezi
zaměstnavatelem a studenty. To všechno vás čeká na veletrhu Career DAYS, které
proběhnou 3. a 4. března 2016 v hotelu Diplomat v Praze! Další informace naleznete
na www.nicm.cz/careerdays2016 a nebo na facebookové události.
„Study in Prague – veletrh pražských veřejných vysokých škol“ se bude konat 14. ledna
2016 od 9 do 16:30 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze na náměstí
Winstona Churchilla 4 (Praha 3). Další informace naleznete ZDE.
Ministerstvo školství nabízí stipendia ke studiu ve Francii středních školách v Dijovu
a v Nîmes. Informace o výběrovém řízení naleznete ZDE.
Do 29. února máte možnost
se přihlásit
do výběrového řízení
k
dvoujazyčnému studiu na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Další informace

Translate

naleznete ZDE.
Ministerstvo zahraničních věcí ČR nabízí pro studenty vysokých škol průběžně po celý
rok možnost stáží v různých odborech na ústředí MZV ČR nebo na zastupitelských
úřadech ČR v zahraničí. Aktuální informace o stážích naleznete na
stránkách www.mzv.cz.
Advokátní kancelář Taylor Wessing Praha vyhlašuje další, již čtvrtý ročník literární
soutěže pro studenty práv, tentokrát o nejlepší esej na téma významu společenské
odpovědnosti (CSR) v advokátním prostředí. Vítěz získá měsíční placenou stáž
v pražské pobočce této advokátní kanceláře, finanční odměnu deset tisíc korun a
šanci realizovat navržený projekt spolupráce s neziskovým sektorem. Další
informace naleznete na facebookové stránce soutěže.
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